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Oppdraget 

Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Bygge- og eiendomstjenesten har i forbindelse med arbeidet med 

Skolebruksplan 4 bestilt et kunnskapsnotat som skal samle kunnskap fra forsking og utredning om 

betydningen for lokalsamfunnet ved nedleggelse og/eller konsolidering av videregående skole. Siden det 

er lite kunnskap om dette, vil notatet inkludere kunnskap fra forskning og utredning om grunnskolen – 

da de lokalsamfunnsmessige konsekvensene kan tenkes å være noe sammenfallende. Oppdraget 

innebærer også å diskutere/sammenfatte betydningen av skole i forhold til og som del av 

stedsattraktivitet. 

 

Hva som menes med bygd og ruralt og ulike definisjoner av dette er en større faglig diskusjon. Dette tas 

ikke med i dette notatet, men det er diskutert/nevnt i noe av litteraturen som er gjennomgått (for 

eksempel i spesialnummeret av International Journal of Educational Research, 2009). En viktig poeng her 

er at betydning av ulike typer steder og lokalsamfunn og ulike grader av urbant og ruralt er viktig i en 

analyse av skolens betydning for lokalsamfunnet. Forskning og evaluering som ikke diskuterer dette 

risikerer å feilaktig se på skole og lokalsamfunn uten øye for viktige forskjeller i lokal sosial, kulturell og 

økonomisk kontekst. Den samme sensitiviteten i enkeltstudier og sammenligninger må også gjelde for 

ulike nasjonale kontekster og politikker.  

 

 

 

 

                                                           
1 Takk til Agneta Knutas, Program for lærerutdanning NTNU, for å ha lest gjennom og gitt kommentarer til notatet. 
Notatet er skrevet på oppdrag for Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Bygge- og eiendomstjenesten.  
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Behov for forskning og utredning om skolestruktur og bosetting 

 

Mange fylker er i gang med omstruktureringsprosesser i videregående skole, men når det gjelder 

konsekvenser av nedleggelser og konsolidering av videregående skole er det gjort få studier av dette 

(Båtevik m.fl. 2013). Ifølge Egelund og Laustsen (2006) er det i internasjonale tidsskrift mer enn 100 

referanser til skolenedleggelser, men få av disse dreier seg om effekter på lokalsamfunnet men heller 

om skoleforvaltning, skoleorganisering og så videre (se også Cedering 2012). 

I et eget nummer om bygdeskoler og bygdesamfunn i tidsskriftet International Journal of Educational 

Research (2009) gjennomgås forskning om rurale skoler/bygdeskoler og lokalsamfunnet i Norge, Sverige, 

Finland, Skottland og England. Kvalsund (2009) konkluderer etter en gjennomgang av norsk forskning 

om forholdet mellom skole og lokalsamfunn de siste 30 år at forholdet mellom lokalsamfunnet og 

grunnskolen er underkommunisert og lite forsket på. Det samme finner Båtevik mfl. (2013) i deres 

studie av videregående skoler og lokalsamfunn. I tillegg er forskningen på temaet rurale lokalsamfunn og 

skole i hovedsak noe eldre (1980-tallet og eldre) og også av den grunn etterlyses ny forskning (Kvalsund 

og Hargreaves 2009).  

Båtevik mfl. (2013) finner ingen studier av lokalsamfunnskonsekvenser av strukturendringer i 

videregående skole: «Det er ikkje gjort mange studiar som går direkte på lokalsamfunnskonsekvensar av 

strukturendringar i vidaregåande skule. Vi har faktisk ikkje funne ein einaste. (…) I dei relativt få studiane 

som er opptekne av lokalsamfunnet er det grunnskular som er i fokus» (s. 11). Deres gjennomgang viser 

at de fleste studiene som finnes handler om konsekvenser for skoleinterne forhold (trivsel, 

undervisningskvalitet, læring), samt studier av de som faller utenfor/ressurssvake elever. Det finnes en 

del økonomiske analyser; som fokuserer på om det er noe å spare på å legge ned skoler, og en del 

studier om maktforholdene i selve debatten om å legge ned skoler. I de relativt få studiene med 

lokalsamfunnet i fokus er det grunnskoler det handler om – men det er fortsatt elevene, lærerne og 

skolen som har hovedrollen. Lokalsamfunnet beskrives som viktig for elevene og undervisningen, en 

trygg ramme og kilde til kunnskap. Skolen som viktig rolle i og for lokalsamfunnet er sjeldnere belyst 

(viser til Åberg-Bengtsson 2009, Hargreaves mfl 2009). «Sjølv ikkje i Noreg kor vi er notorisk opptekne av 

alt som kan påverke folketalet i distrikta, er det gjort særleg mange analysar av kva verknad nedlegging 

eller etablering/styrking av skulen kan bety i denne samanheng» (Båtevik m.fl. 2013: 11). 

Til tross for manglende kunnskap om konsekvenser, viser Solstad (2009) at med det nye 

inntektssystemet for kommunene (1986), der kommunene selv fikk bestemme bevilgning til skole, økte 

skolesentraliseringen, og tross sterk tilrådning om å ikke legge ned skoler ut fra økonomiske årsaker er 

økonomi oftest grunnen til nedleggelser (eventuelt skjult av pedagogiske argumenter) (op. cit.).  
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Oppdraget og utgangspunktet for dette notatet er å samle kunnskap fra forsking og utredning om 

betydningen for lokalsamfunnet ved nedleggelse og/eller konsolidering av videregående skole. Det er 

som nevnt lite kunnskap om dette, men noe overføringsverdi vil det ha å se på studier av nedleggelser 

av grunnskoler. Nasjonal politikk og anbefaling har vært å ikke legge ned barne- og ungdomsskoler av 

økonomiske grunner. Likevel er budsjetthensyn oftest grunnen til nedlegginger. Denne 

skolesentraliseringen har økt de siste tiårene og stadig større skoler legges ned eller slås sammen 

(Solstad 2009). Den lokale motstanden mot nedlegging av skolen er sterk. Dette forklares blant annet 

med at den lokale skolen anses som et trygt og godt læringsmiljø, samtidig som den har en viktig rolle 

for hele lokalmiljøet. En frykter negative konsekvenser for lokalsamfunnet dersom skolen legges ned; 

eksempelvis i form av mangel på rekruttering av unge familier, motsetninger mellom ulike 

konkurrerende steder, og sosiale og helsemessige aspekter ved lang skolevei (Solstad 2009, 2014).  

Rune Kvalsund, Høgskulen i Volda og Karl Jan Solstad, Nordlandsforskning, representerer to av de mest 

sentrale forskerne på temaet bygdeskole og lokalsamfunn i Norge, og sammen med Møreforsking Volda 

representerer de også forskningsmiljøer som har gjort mye av forskningen på dette feltet her til lands.  

Disse forskerne har deltatt i to større skoleforskningsprosjekt; Grissgrendtprosjektet (Solstad 1978) og 

Skulelokaliseringsprosjekt (1989-1994). I skolelokaliseringsprosjektet viste ulike delstudier blant annet at 

liten skole i seg selv ikke betydde dyrere skole (Løvik 1992), at nedleggelser av skoler ikke umiddelbart 

førte til utflytting men heller mindre innflytting og uttynning av lokalsamfunnet på sikt (Hagen 1992), og 

at foreldre har bedre kontakt med små skoler enn større skoler (Kvalsund 1991b, Myklebust 1991b).  

Kvalsund (2009) oppsummerer nyere forskning som har gjort systematiske sammenligninger mellom 

små og store skoler i urbane og rurale områder med at disse viser at utdanningskvalitetene i små 

bygdeskoler tilfredsstiller sentrale mål for skolen (se for eksempel Arnesen 2003, Skålnes et al 1999, 

Solstad og Thelin 2006), sosial og kulturell læring, foreldre – skole kontakt, og bruk av lokale ressurser i 

læring og identitetsbygging (Kvalsund 2004). Kvalsund viser også til flere norske studier som indikerer at 

skolens standardiserte opplegg og urbane innhold motiverer og kvalifiserer elevene til å flytte fra 

lokalsamfunnene i spredtbygde områder, og at sentraliseringen ignorerer lokalsamfunnene som sosiale 

og kulturelle enheter av betydning. Ved skolenedleggelser kan skoletransport redusere elevenes 

livskvalitet (se også Solstad 1973). Grisgrendtprosjektet viste til eksempel ingen systematiske forskjeller 

mellom store og små skoler når det gjaldt skoleresultat, men elever med daglig skoleskyss var i dårligere 

fysisk form enn elever som ikke hadde skoleskyss (Solstad og Thelin 2006). Andre finner at sparte 

kommunale utgifter ved å legge ned/sentralisere skoler tas igjen ved økte transportkostnader og 

byggeaktivitet i nye/mottagende skolebygg (Sjølie 2002). Andre igjen har pekt på at globaliseringen i dag 

kan være med på å redusere lokalsamfunnets betydning generelt sett, eksempelvis i form av mindre 

tilknytning til og betydning av det lokale for valg og tilhørighet, og at dette igjen også kan være et 

moment i diskusjonen om skole og lokalsamfunn.  
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Det er imidlertid liten tvil om at skolen betyr noe for lokalsamfunnet, slik Rønning mfl. (2003) viser når 

de beskriver skolen både som et servicesenter for innbyggerne, et sosialt fellesskap og en kulturbærer. 

Så selv om små skoler kan være dyrere å drive enn større skoler (Rønning mfl. 2003) bør skolens 

utvidede betydning for lokalsamfunnet tas med i det totale regnskapet.  

 

Stedsattraktivitet – et sammensatt begrep som krever bred og helhetlig analyse 

DAMVAD har i samarbeid med Bygdeforskning sett på fylkeskommunenes arbeid for å bidra til å utvikle 

attraktive lokalsamfunn. Her analyseres prosjekter og tiltak som skal utvikle attraktive regioner for 

befolkning og næringsliv. Hovedvekten av fylkeskommunenes innsats under temaet «attraktivitet» synes 

i dette tilfellet2 å ligge på utvikling og tilrettelegging av lokale/regionale kultur- og 

idrettstilbud/arrangement (DAMVAD 2015ab). Det er derimot et bredt spekter av tilbud som gjør steder 

attraktive. Attraktivitet er et sammensatt begrep, og ikke minst basert på enkeltpersoners ønsker, 

behov, tilknytning og historie. Skoler og videregående skoler synes imidlertid sjeldnere å være eksplisitt 

nevnt når steders attraktivitet er i fokus i stedsforskning og lokal og regional utvikling, men skoletilbud 

er selvsagt en del av dette, slik vi kan se av forskning på skole og lokalsamfunn.  

Lokale attraktivitetstiltak kan ha som mål å tiltrekke seg næringsliv eller besøkende som skaper 

arbeidsplasser og innflytting, eller bidra til at stedet blir attraktivt som bosted uavhengig av det lokale 

arbeidsmarkedet og dets utvikling. Telemarkforskning (Vareide mfl 2013ab) skiller mellom tre typer 

attraktivitet: bedriftsattraktivitet, besøksattraktivitet og bostedsattraktivitet, og regner gode skoler, 

barnehager, kulturtilbud, privat tjenestetilbud, tilgang på natur, fritidstilbud og estetisk vakre sentrum 

som en viktig faktor for bostedsattraktivitet. I teorien er dette noe som kan påvirkes lokalt, men det er 

like fullt en rekke strukturelle forhold utenfor lokalsamfunnets kontroll som også preger flyttebalansen 

til steder (DAMVAD 2015). 

 

Skole, attraktivitet og folketallsutvikling 

Nyere flyttemotivstudier i Norge og Norden viser at flytting domineres av sosiale og miljørelaterte motiv 

(Lundholm 2007, Sørlie mfl 2012). Grunnskole og videregående skole er derimot ikke blant de viktigste 

motivene for å flytte til eller bli boende et sted (Båtevik m.fl. 2013, Sørlie m.fl. 2012). I 

forskningslitteraturen (om grunnskolen) ser det ut til å være slik at skolenedleggelse er en konsekvens 

av at samfunnet uttynnes, og ikke omvendt. Båtevik m.fl. sier at denne litteraturen legger for mye vekt 

                                                           
2 Knyttet til stedsutviklingstiltak under programkategori 13.50. 
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på flyttemotiv blant folk flest, mens foreldre med skolebarn og ungdom sjelden flytter – og heller 

tilpasser seg situasjonen der de bor. 

Telemarksforskning har på oppdrag fra Stange kommune gjennomgått en utredning av skolestrukturen I 

kommunen (Lie mfl. 2014). Her vurderes konsekvenser av endret skolestruktur, blant annet bosetning 

og attraktivitet. Også denne studien refererer til manglende støtte i forskningslitteraturen for at bygda 

dør dersom skolen legges ned. Det er imidlertid vanskelig å si hva som påvirker lokalsamfunnet og 

tilflytting på lang sikt. «Dersom befolkningen tynnes ytterligere ut etter skolenedleggelse, er det 

vanskelig å påvise at det skyldes nedleggelsen eller om det er et resultat av en utvikling som ville skjedd 

uansett» (op. cit.: 88-89). Lie mfl viser til Pettersen mfl (2001) som sier at i bygder der skolen blir lagt 

ned og det er lang vei til skolen stagnerer gjerne befolkningsutviklingen. I slike bygder er det gjerne 

utflytting, lite tilflytting og på sikt forgubbing og uttynning. Men også Pettersen mfl sier at en slik 

utvikling sjelden skyldes skolenedleggelse, men heller forhold knyttet til arbeidsmarkedet, 

næringsutvikling, befolkningssammensetning m.m. Når skolenedleggelse kommer på toppen forsterker 

det en allerede påbegynt nedgang i befolkningen. Informantene til Lie mfl (2014) er bekymret for hva 

som vil skje med bosetningen dersom skolen blir lagt ned, de tror folk vil flytte, ingen vil flytte til og at 

bygda vil dø – selv om dette ikke støttes av forskning. Men Lie mfl sier også at «På den andre side finner 

vi ikke forskning som sier at en skolenedleggelse ikke får negative konsekvenser på sikt» (s. 89), og viser 

at dette til variere med nærhet og avstand til ny skole. Økte utgifter til skoleskyss vil avhenge av om det 

allerede er skoleskyssordning eller ikke, og elevvelferd vil avhenge av alderen på elevene (eldre elever er 

mer positive til større skolemiljø enn de yngre). Fra Stange kommune opplyses det også at potensielle 

tilflyttere ofte ringer kommunen og forhører seg om skole og barnehage, om resultater for de enkelte 

skolene og de drar gjerne på befaring – noe som vitner om at skole og barnehage faktisk har betydning 

for valg av bosted (s. 91). Det er da nærliggende å tro at slike strategiske valg også vil variere etter 

hvorvidt tilflyttere er nykommere, eller tilbakeflyttere med flere og andre bånd til stedet. 

Båtevik og kollegaene fant gjennom en enkel kartlegging av omstrukturering og nedleggelser av 

videregående skoler på fylkesnivå (Troms og Oppland) at det var få skoler som var nedlagt i disse 

prosessene. Det var mange eksempel på sammenslåinger og justeringer av linjer og fag, men ingen 

systematiske effektstudier eller vurderinger av konsekvenser for lokalsamfunnene. Dette mener 

forskerne blant annet kommer av at det er vanskelig å si noe om hvilke virkninger skolen har på flytte- 

og bosettingsmønsteret: «…det er nesten umulig å seie noko om kva verknader skulen har på flytte- og 

busetnadsmønster fordi han berre er ein liten del av lokalsamfunnet, og også berre ein av fleire faktorar 

som påverkar flytting og bustadval» (Hagen 1992 i Båtevik m.fl. 2013: 11). Båtevik mfl har et avsnitt om 

attraktivitet og folketallsutvikling, som er nyttig for dette kunnskapsnotatet (s. 11-14), og konsekvenser 

for sosiale forhold i lokalsamfunnet (s. 15-16). Tidligere litteratur om skole, attraktivitet og 

folketallsutvikling kan oppsummeres slik: En norsk studie fra 1992 fant ikke støtte for at foreldre med 

barn i grunnskolen ville flytte fra bygda som følge av skolenedleggelse (Hagen 1992). En dansk studie 
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konkluderte med at skolenedleggelse ikke førte til nedgang i folketallet, det var derimot nedgang i 

folketallet som førte til skolenedleggelse (Egelund og Laustsen 2006). Også amerikanske og engelske 

studier av skolenedleggelser konkluderer med at de fleste ble lagt ned på grunn av nedgang i folketall og 

elevtall. Båtevik og kollegaene stiller så det interessante spørsmålet: Vil denne argumentasjonen holde 

for videregående skole, i Norge?  

I internasjonal migrasjonslitteratur er skole en av de viktigste lokaliseringsfaktorene for familier, men 

skole har ikke samme betydning som flyttemotiv i Norge. Dette forklarer Båtevik og kollegaene med at 

skolene i Norge er relativt spredt og uten vesentlige regionale kvalitetsforskjeller, og videregående 

skoler er også noe en etterspør i en kort periode av livet. I tillegg er det mange andre ting enn 

videregående skole som påvirker bostedsvalg. 

Det er imidlertid viktig å presisere at flyttemotivundersøkelser er store undersøkelser som sier noe om 

trender på makronivå. At skolestrukturen er spredt er også et generelt trekk ved Norge, men det kan 

være viktig å se på konsekvenser for ulike, konkrete lokalsamfunn i konkrete tilfeller av 

skolenedleggelser eller konsolideringer. Båtevik og kollegaene sier også at de overordnede trendene og 

strukturene som er nevnt ovenfor ikke betyr at videregående skole ikke er en viktig lokaliseringsfaktor. 

Dette ut fra at de (få) som er på flyttefot med ungdommer, eller som tenker langsiktig, vil se 

videregående skole som viktig for bosetning. Likeså er videregående skole en kompetansearbeidsplass, 

hvis tilbud er viktig for annet næringsliv og offentlig sektors rekruttering av personell.  

Båtevik mfl (2013) har på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune undersøkt to lokalsamfunn som 

har mista den videregående skolen. Heller ikke deres studie tyder på fraflytting og nedgang i folketallet i 

nedleggelseskommunene (i alle fall ikke på kort sikt). Men det er da viktig å presisere at i begge tilfellene 

lå skolekommunene innen relativt kort reiseavstand til den nye felles skolen. I nabokommunene derimot 

fikk ungdommene enda lenger avstand til den nye skolen, og på disse stedene ble utviklingen dårligere3. 

Forskerne antar ut fra kunnskap om regionale prosesser at de langsiktige konsekvensene av at en 

videregående skole forsvinner på sikt kan føre til mindre tilflytting (og dermed redusert skatteinngang, 

kommuneoverføringer, kompetansetilførsel, utarming av tjenestemiljøet og det sosiale miljøet og 

dårligere rekruttering til andre sektorer). Dette bl.a. ut fra at videregående skole er en type 

kompetansearbeidsplass folk flytter til. 

Studien til Båtevik m.fl. (2013) viser også at ved å legge ned en videregående skole vil sider ved den 

lokale kulturen og tradisjonene tape/komme bort. Dette ble tydelig i det ene tilfellet der den nedlagte 

skolen representerte samisk språk og kultur. Selv om erfaringene fra denne ikke er direkte overførbare 

til andre tilfeller, er det nærliggende å tro at noe lignende kan skje andre steder. Konsekvensene kan 

være store for lokalmiljøet og ungdommene som må tidlig på hybel (særlig for de med spesielle behov), 

                                                           
3 Forfatterne sier ikke konkret hva de ble dårligere på. 
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og ytterkantene i regionen vil særlig merke nedleggelsen – som Båtevik og kollegaene også viser. De ser 

også en fare for at uryddige prosesser kan svekke tiltro til politikere, lokaldemokratiet og lokalt 

engasjement, ungdom kan miste overskudd til å delta i frivillige lag og foreninger på grunn av lang 

arbeidsdag/reisevei/flytting på hybel, det er større fare for skolefrafall ved pendling og flytting på hybel, 

og det er fare for at næringslivet taper både omsetning og arbeidskraft med færre ungdommer i 

området. Skoleungdom oppholder seg ikke lenger på stedet, handler ikke på butikken og er ikke like 

aktuell arbeidskraft (heltid, deltid, ekstrahjelp, sommerhjelp). I noen tilfeller kan også bedrifter tape 

lærlinger som følge av skolenedleggelser. Videre påpeker Båtevik mfl. at den regionale identiteten kan 

svekkes; skoletida på videregående er viktig for identitetsdannelsen og skolestedet kan derfor bli aktuelt 

fremtidig bosted.  Samtidig kan et godt og bredt skoletilbud i akseptabel pendleavstand gjøre det 

attraktivt å bo i distriktet.  Alle disse forholdene vil variere etter hvor i regionen skolene ligger, og 

sammenslåing kan også bety bedre skoletilbud i akseptabel pendleavstand – og slik styrke regionen i 

forhold til større regioner (op. cit.).  

Flere har oppsummert tidligere forskning og evaluering om grunnskolen i små lokalsamfunn (Solstad og 

Thelin 2006, Solstad 2009). Solstad og Thelin har også en gjennomgang av studier med fokus på 

videregående opplæring (s. 108-118). De sier at det er grunnlag for å hevde at det er større frafall i 

videregående opplæring blant elever som må bo hjemmefra; frafallet er størst første året større for 

gutter enn for jenter. «Det er i Nore geit vanleg inntrykk at fråfall, seinka studieprogresjon og dårlege 

skoleresultat er meir vanleg for hybel- eller langskysselevar», men en skikkelig kartlegging av hva dette 

innebærer finnes ikke (Solstad og Thelin 2006, s. 161).  

 

Skolestørrelse 

Iversen (2012) som har gjennomført en konsekvensutredning av endret skolestruktur i videregående 

skole i Nord-Trøndelag. Utgangspunktet for utredningen er fallende elevtall i fylket og behov for 

økonomiske innsparinger. Utredningen avgrenser seg til å omhandle økonomiske konsekvenser og 

diskuterer om ulike modeller kan ha økonomisk gevinst/ulemper, men presiserer at endringene også vil 

ha pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser (som ikke undersøkes). Utredningen diskuterer også 

litteratur på området, og sier at denne har usikre konklusjoner (eventuell negativ effekt av skole- og 

klassestørrelse avtar med alder, i noen tilfeller ses positive effekter av skole- og klassestørrelse i 

videregående skole, tilbudet av utdanning i nærområdet har positiv effekt på fullføring, og økt 

reiseavstand øker sannsynligheten for frafall i videregående skole).  Iversen har sett spesielt på Leksvik 

videregående skole, Verdal og Levanger videregående skoler og spesialistskolene Inderøy, Mære og 

Meråker.  Utredningen gir noen grove anslag om potensialet for effektivisering for de ulike skolene 

basert på eksisterende litteratur, befolkningsutvikling og økonomiske beregninger: For å utnytte 

potensialet for økonomisk effektivisering må man unngå store investeringskostnader og gjøre enkle 
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tilpasninger innenfor dagens bygningsmasse. Nye skolebygg medfører store kostnader men kan ha 

andre fordeler. Ikke minst er det viktig å ta hensyn til at problemstillingene er ulike for de ulike 

skolene/områdene. 

Senter for økonomisk forskning (SØF) har laget to rapporter for Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

(Bonesrønning og Nyhus 2009, Iversen og Pettersen 2011). SØF estimerte en sammenheng mellom 

videregående skolestørrelse og bruk av ressurser – der 5-600 elever ble målt som det optimale tallet på 

skolestørrelse (skoler over og under dette måltallet er mer kostnadskrevende). 

Lagestad (2014) ved Høyskolen i Nord-Trøndelag spør imidlertid om større nødvendigvis er bedre, og 

viser til den økende trenden med at små skoler legges ned og erstattes av færre og større skoler. Solstad 

(2009) viser i tillegg at stadig større skoler legges ned. Lagestad har data fra elever i den videregående 

skolen i Nordland, og finner at fraværsprosenten var generelt lavere ved små skoler under 200 elever 

(og spesielt mye lavere i kroppsøving). Lagestad viser til at forskningen på betydningen av skolestørrelse 

har vært fraværende i Norge de siste 40 årene (på 1960- og 1970-tallet var det studier av læringsmiljøet 

i grisgrendte strøk som viste at dette var vel så godt ved de små skolene som ved de store). I USA har 

derimot forskningen ifølge Lagestad vært formidabel: «Denne forskningen viser at små videregående 

skoler synes å være mer fordelaktig enn store skoler i forhold til en rekke faktorer. Fordelene ved små 

skoler kommer til uttrykk ved; mindre frafall og flere som fullfører skolen, mer elevinvolvering og 

engasjement i undervisning, økt foreldreinvolvering, mindre disiplinproblemer og voldsproblematikk, 

bedre trivsel, bedre sosialt miljø, mer sosial kapital blant elevene, bedre samhandlingskultur mellom 

lærere, og bedre prestasjoner blant elevene. På bakgrunn av denne forskningen er det utarbeidet 

skolereformer hvor det er pekt på viktigheten av å erstatte store videregående skoler med små skoler, 

noe som også er blitt gjort». Lagestad sier at selv om forhold i den norske skolen ikke er helt 

sammenlignbar med skoleproblematikk i USA, er det et stort paradoks at trenden i Norge går i motsatt 

retning. Han sier videre at «En kan argumentere for etableringen av store skoler ut fra økonomiske 

perspektiv og ut fra at en skaper større fagmiljø blant lærerne. Slike argumenter tar imidlertid i liten 

grad utgangspunkt i elevens ståsted. Forskning omkring kroppsøvingsfaget fremhever nettopp 

betydningen av å ta utgangspunkt i elevens ståsted, og har blant annet pekt på betydningen av et 

læringsklima som legger til rette for samhandling og trygghet». 

 

En publikasjon fra Sollien (udatert) som ligger på nettsidene til Utdanningsdirektoratet ser på 

sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet, og går også gjennom nasjonal og internasjonal 

forskning om dette. Dette er ikke en gjennomgang med eksplisitt fokus på lokalsamfunnet, men den er 

relevant fordi skolestørrelse henger sammen med størrelsen på lokalsamfunnet. Sollien peker på at det 

er stor forskjell på hva som regnes som store og små skoler. I internasjonal forstand regnes skoler opp til 

300 elever på barnetrinnet som små. I Norge er skoler med 90 eller færre elever regnet som små.  
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Sollien sier at det finnes lite empirisk forskning i Norge om betydningen av skolestørrelse, men hun viser 

til tre eksempler. En studie av Nordahl (2007) finner at elever i ungdomsskolen (basert på en kommune) 

som kom fra bygdebarneskoler viste mindre selvkontroll og var mindre flinke til å uttrykke egne 

meninger og handlinger, i sum vurderte lærerne disse som på flere områder mindre sosialt kompetente 

enn elever fra større barneskoler. Forskning fra Nordlandsforskning (Solstad 2006) og Høgskolen i Volda 

(Kvalsund 2004) finner imidlertid at små skoler er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn og kan 

skape læringsaktiviteter som er godt forankret i lokalbefolkningen og lokal kultur og miljø. Dette er 

viktige forhold dersom distriktspolitiske målsetninger om levende bygder og levedyktige lokalsamfunn i 

distriktene skal opprettholdes. Sollien presiserer at mye av den internasjonale forskningen er 

amerikansk, og konkluderer med at optimal skolestørrelse er mellom 600 og 900 elever. Forskningen ser 

også ulik optimal størrelse ut fra elevenes alder (unge elever, mindre skole optimalt), og det er ulike 

sammenhenger mellom skolestørrelse og resultater avhengig av hvilke kvalitetsfaktorer man vurderer. 

Et sitat hentet fra Sollien (s. 3) illustrerer dette: ”Thus, researchers and policy analysts who are most 

concerned with ”community” (Sergiovanni, 1994) will tend to recommend the smallest schools for 

nearly everyone; those concerned with outcomes will advise small schools but only for a portion of the 

population; and those most concerned with inputs will recommend schools that are larger than those 

recommended by other researchers” (Howley, Strange, Bickel 2000)”. 

Sollien viser til en britisk gjennomgang av sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet I “secondary 

schools” (ungdomstrinn og videregående skoler), der funnene antyder følgende:  

• Jo større skolen er, jo bedre blir elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen. 

• Men, samtidig er det en tendens til at elevene føler seg mindre knyttet til de større skolene. 

• Det er relativt få studier som undersøker sammenhengen mellom skolestørrelse og læreres 

oppfatninger av skolemiljøet, men i studiene som finnes er det en tendens til at lærerne følte 

noe mindre tilfredshet med læringsmiljøet i de større skolene enn i de mindre skolene. 

• Det var vanskelig å se noen systematiske sammenhenger mellom størrelse og den sosiale 

kompetansen til elevene. 

• Kostnader per elev blir redusert med økt skolestørrelse. 

Oppsummeringsvis sier Sollien (s. 7) at «Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små 

bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere 

lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter. Den norske forskningen på dette området har imidlertid i 

stor grad omhandlet skoler under 50 elever». 

Kvalsund (2009) etterlyser derimot forskning som er mer systematisk, komparativ, velbegrunna og 

uavhengig, samtidig som han påpeker at det ikke finnes bare en eneste rett løsning på et sosialt 
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problem. Han peker på at videre og ny forskning der det tas i betraktning ulike mulige utviklinger for 

skole og lokalsamfunn kan gi politikere hjelp til å ta kulturelt funderte og klokere bestemmelser om 

skole og lokalsamfunn (op. cit.).  

 

Nordiske studier  

Tidligere danske undersøkelser har ifølge Svendsen (2013) i stor grad anbefalt å stenge små skoler, bla 

ut fra stordriftsfordeler og befolkningsnedgang, uten at det er laget en systematisk beregning av de 

økonomiske gevinstene av nedleggelser. Svendsen påpeker at de negative konsekvensene er enda 

mindre belyst, selv om danske eiendomsmeglerer rapporterer at skolenedleggelser betyr fall i huspriser 

og fraflytting. Det advares om at nedleggelser av disse viktige lokale samlingsstedene risikerer å gjøre 

lokalsamfunnene mindre bæredyktige. Dansk lokalsamfunnsundersøkelse4 (2011) tyder også på en 

generell folkelig motstand mot å legge ned små skoler i bygdene, og motstanden var ganske likt fordelt 

på respondenter fra by og land. Svendsen ser på hvor mange grunnskoler som er lagt ned i perioden 

1993-2012 og hvorfor, og hvilken effekt det har hatt på kommunale utgifter til grunnskolen og hvilke 

andre sosio-økonomiske omkostninger som kan tenkes å medføres. Flest skoler i lagt ned i 

bygdene/distriktene, men en stor nedlegging fra 2012-2012 skjedde mest i bykommuner og andre 

kommuner enn i de typiske ‘ytterkommunene’. Nedleggelser har ført til større skoler, men også markant 

flere privatskoleelever. Svendsen finner også at utgifter til andre skoler, herunder private skoler, har 

steget med 165,5%. Stordriftsfordelene synes også først å gjøre seg gjeldende etter 13 år, men 

opprettelse av privatskoler/friskoler antas å ha gitt mindre stordriftsfordeler enn planlagt.  Svendsen 

finner at utgiftene har steget mest i de kommunene der det er lagt ned flest skoler; ytterkommunene.  

Noen utgifter har gått til å bygge ut til gjenværende skolene, andre mulige forklaringer på mindre 

besparelser enn tenkt kan være opprettelse av privatskoler, mer personale/undervisningstid, bedre IT-

fasiliteter m.m. Sentraliseringsfordeler hevdes å være økonomisk besparelse på sikt, større nettverk for 

barna, flere fritidsmuligheter, barna mer selvstendige, tomme skolebygg gir nye anvendelsesmuligheter, 

større kollegium. Sentraliseringsomkostninger kan være dårligere rykte når skolen legges ned, mer 

pendling og trafikk og tidsbruk til reising, fysisk forfall i bygdene, flere privatskoler, tap av ildsjeler og 

tillit til kommunepolitikere (særlig i dårlige prosesser), nye innflyttere til skoletomme bygder med lave 

huspriser kan være sosialklienter, tap av sosiale fellesskap og møtesteder, nye kommunale utgifter 

(skoleskyss, utbygginger av sentrale skoler), færre turistattraksjoner/færre bygder å besøke.  

Sentraliseringsomkostninger er for øvrig vanskelig å måle, men har noen konsekvenser for innbyggere, 

kommunene og landets samfunnsøkonomi. Dette bør for øvrig utredes i hvert enkelt tilfelle.  

                                                           
4 Beslektet med Bygdeforsknings Lokalsamfunnsundersøkelse 2011 og 2013.  



11 
 

Pettersen mfl. (2001) har eksempelvis vurdert skolestruktur i Skaun ut fra økonomiske, 

samfunnsmessige og pedagogiske sider. Økonomiske gevinster av å legge ned skoler var hovedsaklig 

knyttet til lønnskostnader, mens kapitalkostnader og skysskostnader ville øke. Konklusjonen var at 

endret skolestruktur kun burde skje dersom de økonomiske gevinstene var så store at de veide opp mot 

sannsynlig svekking av undervisning og velferd i lokalsamfunnene. Freistad mfl (2004) konkluderer for 

Notodden sin del med at driftsutgifter reduseres ved ny  skolestruktur, men at gevinsten går med til 

kapitalutgiftene ved å bygge nye skoler. 

Kollin og Eriksen (2010) har gjennomgått nordiske undersøkelser av skolestrukturens betydning. Deres 

litteraturstudie konkluderer slik:  

 Økonomisk vil det være stordriftsfordeler ved å legge ned eller sammen skoler med færre enn 

200 elever.  

 Større skoler synes å øke fagligheten, men skolestørrelsen har kun begrenset betydning for 

elevenes faglige prestasjoner. 

 Skolenedleggelser synes ikke å forårsake tilbakegang i lokalsamfunnene.  

Sørensen (2015) analyserer ved hjelp av en spørreundersøkelse hvilke faktorer som påvirker 

befolkningsutviklingen i lokale områder på den danske landsbygda. Fysisk kapital (som nærhet til skole, 

butikk m.m.) ble ikke funnet å ha signifikant sammenheng med befolkningsutviklingen. 

 

En nyere publikasjon, Egelund og Laustsen (2015), ser på konsekvensene for lokalsamfunnet ved 

skolenedleggelse i perioden 1990-1999 i Danmark. Studien nevner det ikke eksplisitt men materialet 

synes å være grunnskoler. Studien viser at skolenedleggelse i seg selv ikke har den ødeleggende effekten 

på lokalsamfunnet som man frykter. Hovedproblemet for lokalsamfunnene, sier Egelund og Laustsen, er 

mangel på innbyggere og menneskelig kapital, og i perifere områder og på øyene er skolenedleggelse et 

tegn på at lokalsamfunnene er utdøende – ikke en grunn til det (op. cit.). De nevner også betydningen av 

kommunereformer for skole i lokalsamfunnet, men diskuterer ikke dette nærmere. Egelund og Lausten 

identifiserer ulike typer lokalsamfunn og hvordan disse responderer på nedleggelsesprosessen, fra de 

levedyktige til de utdøende lokalsamfunnene, i tillegg til øy-lokalsamfunn. De finner som nevnt ingen 

klare tegn på at skolenedleggelse i seg selv fører til fraflytting, og sier at tvert imot – er lokalsamfunnet 

levedyktig og den menneskelige kapitalen høy nok klarer en å erstatte skolen med en privat skole eller 

annen institusjon som lokalsamfunnet har mer behov for. I øysamfunnene har skolen en annen og større 

betydning og holdes derfor også lenger i drift. I en tidligere publikasjon fra samme studie ser Egelund og 

Laustsen (2006) at ulike typer bygdesamfunn har betydning for hvordan nedleggelse mottas. I 

livskraftige bygder blir det høylytte protester, i andre bygder er samfunnet på veg å dø ut og 

skolenedleggelse oppleves ikke så dramatisk. Egelund og Lautsen finner ikke noe som indikerer at 
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skolenedleggelse fører til ytterligere avfolkning eller mindre innflytting. Derimot har innbyggerne i de 

livskraftige samfunnene oftest oppfatningen av at bygda vil dø om skolen legges ned. Samtlige av de 

danske skolene ble lagt ned motivert av minsket elevgrunnlag.   

 

Amcoff (2012) har i en kvantitativ undersøkelse av nedleggelser av bygdeskoler i Sverige undersøkt om 

dette har påvirket flyttemønsteret. Det er en utbredt oppfatning at nedleggelser minsker innflytting og 

øker utflytting, men i Amcoff sin studie er heller ikke dette tilfelle (vel og merke på kort sikt). Antallet 

elever som bodde på landsbygda minka som et resultat av de generelle urbaniseringsprosessene og 

færre barnefødsler og elever, ikke på grunn av skolenedleggelser. Det er også en oppfatning at små 

skoler er mindre økonomisk effektive enn større skoler, men argumentene om dårligere kvalitet og 

økonomi i små skoler er ikke allment vedtatte. Etter skolenedleggelsen øker utflyttingen i Amcoff sin 

gjennomgang etter 6-8 år, men hvor mange som flytter henger sammen med avstand til nærmeste by. 

Studien viser ikke hvordan innbyggerne eventuelt endrer sin oppfatning av bygden/lokalsamfunnet, noe 

som også kan påvirke fremtiden for lokalsamfunnet. 

Cedering (2012) har studert skole og lokalsamfunn i Ydre kommune, en av Sveriges minste kommuner 

og en tradisjonell bygdekommune med stor avfolkning. Hennes utgangspunkt er å studere hvordan 

nedleggelse av bygdeskoler påvirker barnefamiliers hverdagsliv og syn på lokalsamfunnet, og på den 

måten sette fokus på hvordan skolenedleggelser påvirker individer og lokalsamfunn. I løpet av studien 

ble to av fire skoler i kommunens tettsteder nedlagt, pga minkende elevtall. Kommunen beregnet å 

spare fire millioner per år men kunne i løpet av Cederings studie ikke vise til noen besparelser. 

Kommunen fryktet også at foreldrene skulle flytte til nabokommunen der de likevel jobber – det var ett 

argument for å legge ned en framfor en annen skole. I Cederings studie frykter foreldre og innbyggere at 

hvis skolen forsvinner – forsvinner også butikken, færre vil flytte til noe som også påvirker handelen, 

skolen er viktig for at bygden skal oppfattes som levende og attraktiv for å bli boende og flytte til, 

mindre skatteinntekter til kommunen fordi færre flytter til, men de innfødte i landbruket snakker ikke 

om å flytte, en er bekymret for svakere lokal forankring hos barna pga lengre avstand til skolen og lengre 

skolereiser. Cedering finner da også at lokalsamfunnene som mistet skolen mistet en kobling mellom 

innbyggerne og lokalsamfunnet, noen sosiale kontakter uteble, folk treftes ikke på samme måten og like 

mye som før – eller fikk andre møteplasser. Cedering finner støtte for det samme som Witten et al 

(2007), som slår fast at det er flere enn elevene som rammes av forandringene ved en skolenedleggelse. 

I tillegg til det sosiale endres eksempelvis også trafikken på dermed miljø, sikkerhet og økte kostnader 

for familier ifbm med mer bilkjøring. Og uansett hvordan innbyggerne stiller seg til nedleggelsen, 

konstateres det mindre kobling til lokalsamfunnet, dets historie og kultur – og dette kan på sikt endre 

følelsene for stedet. Likevel, og tross motstand, kan den nye situasjonen på en større skole også vise seg 

å være trygg, god og stimulerende for elevene – slik Cedering også fant det. Cedering oppsummerer 
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med at bygdeskolen viser seg å bety veldig mye for en bygd, både økonomisk og sosialt, noe som 

politikerne bør være oppmerksomme på. Et problem kan også være at planleggere ikke har innsikt i 

hvilken utstrekning en nedleggelse påvirker innbyggernes liv. Et viktig – men ikke overraskende - funn 

hos Cedering er at hvordan kommunen agerer og motiverer nedleggelsesbeslutningen har betydning for 

hvordan dette mottas hos innbyggerne. Dette samsvarer med Båtevik m.fl. (2013) som påpeker at 

uryddige prosesser svekker tiltro til politikere og lokalt engasjement. Et viktig poeng hos Cedering er at 

det er behov for undersøkelser av hvordan barn opplever skolenedleggelser.  

 

Amerikansk forskning – noen flere eksempler 

Kannapel og DeYoung (1999) har gjennomgått litteratur om den rurale skolen og ‘rural education’ de 

siste 25 årene i Amerika. De hevder at hundre år med sentralisering, konsolidering og profesjonalisering 

av den rurale skolen også har ført til nye problemer i form av store upersonlige skoler, mye byråkrati og 

mindre foreldreengasjement i skolen. Kannapel og DeYoungs gjennomgang og analyse finner at 

‘problemet med den rurale skolen’ er at forsøkene på å strømlinjeforme skolen gjennom de ulike 

sentraliseringsprosessene og reformene har tatt fra de deres særegenhet og har ikke ført til bedre 

kvalitet på utdanningen. De hevdes her at hvis rurale skoler skal består og forbedres må reformer bygge 

på skolenes eksisterende styrke, spesielt deres sterke band til lokalsamfunnet. 

Nitta, Holley og Wrobel (2010) har gjort en studie av skolekonsolidering i fire high schools i Arkansas i 

perioden 2003-2006. De undersøkte effekten dette hadde for både elever og lærere (de som flytta til en 

ny skole og de som var i mottakerskolen) og har fire hovedfunn:  

- studentene hadde lettere for å tilpasse seg nye forhold, lærerne strevde med nye relasjoner 

- nesten alle opplevde noen fordeler ved konsolideringen (flere fag/valgmuligheter, sosial 

diversifisering, flere å spille på og bedre profesjonell utvikling 

- de som flytta hadde større utfordringer 

- konsolideringen var alt i alt vanskeligst for lærerne som måtte flytte 

En annen undersøkelse fra åtte high school-distrikt i Nord-Dakota viser at både område der skolene ble 

lagt ned og mottakerskolene opplevde at den akademiske kvaliteten og det sosiale miljøet ble styrket. 

Samfunnsdeltagelse, vareomsetning og livskvalitet ble derimot opplevd som redusert på det stedene der 

skolen ble nedlagt (Lie mfl. 2014, s. 89).  

Lyson (2002) spør i en artikkel i tidsskriftet Rural Education hva skolen betyr for lokalsamfunn med 500 

til 2500 innbyggere. Ved hjelp av offentlig statistikk for rurale områder i New York finner han at sosial og 

økonomisk velferd er høyrere i lokalsamfunnene som har en skole. Særlig i de minste samfunnene, som 
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har færre ressurser og andre institusjoner og møtesteder, er skolen kritisk for velferden. Han peker også 

på at pengene som spares ved konsolidering tapes gjennom lavere skatteinntekter, dårligere 

eiendomsverdi og tapt næringsliv/bedrifter. Lyson finner at verdien på boligmarkedet er høyere og 

kommuneinfrastrukturen er mer utviklet i små lokalsamfunn med skoler enn uten skoler. 

Yrkesstrukturen er også kvalitativt forskjellig mellom små steder med og uten skole; det er mer 

sysselsetting innen middelklasseyrker og noe mer inntektslikhet på steder med skole. På større rurale 

steder med og uten skole er ikke forskjellene så store, kanskje fordi det der er andre og alternative 

institusjoner/møtesteder enn skolen.   

 

Avslutningsvis kan det nevnes at det innen forskning er påpekt flere spørsmål og problemstillinger som 

ikke er tilfredsstillende besvart, ikke minst i forhold til videregående skole, læreplan og lokalsamfunn. Se 

Solstad og Thelin (2009, s. 141) for en utdypning av noen av disse: Hvordan følger skolene/opplæringen 

krav, anbefalinger og muligheter i læreplanene når det gjelder lærestoff og problemstillinger om lokale 

og regionale forhold? Hva kan prioriteringer skolene gjør her ha å si for framtidig yrkesvalg og 

bostedsvalg? Hva baserer økonomiske analyser seg på og hva er egentlig de samla kostnadene for ulike 

løsninger? Små skoler vil alltid være noe dyrere i drift enn større enheter, men er sentralisering den 

beste løsningen?  

 

Oppsummert fra nasjonal og internasjonal forskning på skolestruktur og skolenedleggelser 

 Skolestørrelse og reiseavstand skiller seg ut som tema i nasjonal og internasjonal forskning på 

skolestruktur.  

 Det er vanskelig å måle effektene av skolenedleggelse, og det trengs mer forskning på 

konsekvensene for lokalsamfunnet. 

 Det er vanskelig å se årsakssammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet.  

 Mye av forskningen på skolestørrelse og klassestørrelse fokuserer på grunnskolen. Kan være en 

positiv effekt mellom skolestørrelse og elevprestasjoner for de eldste elevene, mens små skoler 

er bedre for de minste. Svake elever og elever med dårlig sosial bakgrunn kan tenkes å få det 

dårligere på større skoler og i større klasser. 

 Det er ikke alltid slik at små skoler er dyrere i drift enn store skoler, dette må vurderes i hvert 

tilfelle og i hver kontekst.   

 Forskning som er gjort på bygdeskoler har først og fremst fokusert på skolenes økonomi og 

organisasjon og ikke på skolens betydning for bygden/lokalsamfunnet. Det finnes svært lite 

empirisk litteratur på effektene av endringer i skolestruktur. 
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 Som oftest starter prosessen med nedleggelse/konsolidering av skoler på grunn av minkende 

befolkningsgrunnlag som igjen fører til prioriteringer i den skattefinansierte kommunale 

servicen (færre elever i overdimensjonerte lokaler, høyere kostnader per elev). Skolelokalene 

kan leies ut, selges, stå tom eller rives (de to siste alternativene koster og bør inngå i 

beslutningsgrunnlaget for en konsekvensanalyse). Økonomi og sviktende elevtall er oftest 

motivet, og økonomi stilles opp mot lokale interesser.  

 Nedleggelse kan gi negative effekter som dårligere attraksjonskraft, som igjen og på sikt kan gi 

mindre innflytting og mer utflytting. Nedleggelse gir følgekostnader som bør inn i det totale 

økonomiske regnskapet; eksempelvis i form av utgifter til skoleskyss, ombygging, mer 

personellutgifter i ny skole. Det vises til økonomiske effekter av nedleggelser i form av mindre 

investeringer i bygder der skolen legges ned; ved økonomiske etableringer velger man heller en 

bygd eller et lokalsamfunn der skolen finnes.  

 Ved nedleggelse berøres flere enn elevene og deres undervisningsplass. Skolen er en ressurs for 

lokalsamfunnet/bygda; et minnesmerke, relatert til historie, styrker plassfølelsen, skolen er 

influert av lokal kultur og aktiviteter i bygda. Skolen er mer enn en plass for undervisning, en 

informasjonskanal for hvordan familiene har det og hva som skjer i bygden, lokale for aktiviteter 

utenom skoletid, en plass for sosiale nettverk og sosialisering i nærområdet. Skolen bidrar til 

identitetsskapende prosesser og indirekte effekter av nedlegging er mindre stedsbindinger. Små 

skoler er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn – mange lokale aktiviteter knyttet til 

skole; læringsaktiviteter; forankret i lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt næringsliv. Direkte 

effekter av nedleggelse berører økonomi/bygninger og personalnedskjæringer. Indirekte 

effekter er mindre sosial integrasjon som kan gi negativ helseeffekt (for eksempel isolering, 

pendling, lang skolevei, mindre aktiv deltagelse i lokalsamfunnsliv/organisasjonsliv).  

 

Spesielt for videregående skole: 

 Nærhet til studieretninger har positiv effekt på fullføring, lengre reisetid har negativ effekt. 

 Skoletilbudet er ikke høyt oppe i flyttemotivundersøkelser. Det kan være et resultat av at det i 

Norge er et spredt skoletilbudet med ganske like kvaliteter (ingen vesentlige regionale 

kvalitetsforskjeller som flyttere må ta spesielt hensyn til). Det er mange andre ting enn skole og 

skoletiden som påvirker bostedsvalg. 

 Videregående skole er noe en etterspør i en kort fase av livet, men for de få som er på flyttefot 

med ungdommer er videregående skole i nærheten viktig. Pendling tar fritidsoverskudd fra 

elevene. 

 Skolen er en stor sysselsettingsfaktor. Videregående skole trekker til seg arbeidskraft som 

kanskje ikke ville ha flytta dit uten den aktuelle jobben i skolen. 
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 Næringsliv og offentlig sektor kan ha problemer med å rekruttere kompetansepersonell når 

ungdommene i familien ikke kan gå på videregående skole i området (langsiktig konsekvens). 

Næringslivet er opptatt av at skolen skal tilpasses deres behov (eksempelvis kan Ungt 

entreprenørskap, praksisnær undervisning og lærlingeordning knytte lokal ungdom nærmere til 

lokalt næringsliv) – det fremmer rekruttering, og ordningene kan for næringslivet koste mindre i 

lønnsutgifter. 

 De konsoliderte skolene kan oppleve å bli styrka og bedre, de nedlagte skolestedene opplever 

nedgang (erfaring fra Nord-Dakota). Tilreisende ungdom bruker lokale tjenestetilbud på 

skolestedet (og styrker dermed disse). Sentralisering kan være negativt for lokalsamfunnet, men 

kan bety bedre situasjonen for regionen som helhet (mer valgfrihet m.m.). 

Sammenslåing/konsolidering kan virke som demning i regionen mot mer pendling til enda større 

sted/region/storby. Regionsenteret vil vinne på alle områdene som utkanten taper ved 

nedleggelse. 

 Nedleggelser skaper støy i lokalpolitikken. De som er for konsolidering argumenterer med 

akademisk kvalitet i større skoler, de som er mot argumenterer med konsekvenser for 

lokalsamfunnet --- dette er også en debatt i den større diskursen om sentrum/periferi. 

 Det trengs forskning på feltet, det er lite norsk og internasjonal litteratur om 

lokalsamfunnskonsekvenser av konsolideringer i videregående skole. 

 

Tips til videre lesning 

Arntsen, L. (2013) Små kommuner og små skoler. Et forskningsbasert blikk på muligheter og utfordringer 

(foredrag, Utdanningsdirektør Sør-Trøndelag) http://www.slideshare.net/LasseArntsen/kommune-og-

skolestrrelse-lasse-arntsen2013 

Fitton, M. (udatert) Den lille skole: Et undervurderet aktiv? Wales og international sammenhæng. 

http://www.sophia-tt.org/userfiles/Fitton_DK.pdf 

Glesbygdsverket (2009) Skolan mitt i byn. Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell 

nedläggning av en byskola. 

https://landsbygdsutvecklaren.files.wordpress.com/2012/11/info_0027_web.pdf 

Lolle, E. L. (2014) En undersøgelse af skolers betydning for den sociale kapital i lokalsamfund. Institut for 

Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 

Skolverket (2000) Utbildningsvillkor i glesbygd. Stockholm, ISSN 1103-2421. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.1042!/Menu/article/attachment/00-539.pdf 

Solstad, K. J. (2009) Bygdeskolen i Velstands-Noreg. Opplandske bokforlag. 

Solstad, K. J. og A. A. Thelin (2006) Skolen og distrikta – samspel eller konflikt? Fagbokforlaget, Bergen. 

http://www.slideshare.net/LasseArntsen/kommune-og-skolestrrelse-lasse-arntsen2013
http://www.slideshare.net/LasseArntsen/kommune-og-skolestrrelse-lasse-arntsen2013
http://www.sophia-tt.org/userfiles/Fitton_DK.pdf
https://landsbygdsutvecklaren.files.wordpress.com/2012/11/info_0027_web.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.1042!/Menu/article/attachment/00-539.pdf
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